Vi på COPA-DATA
COPA-DATA är ett privatägt marknadsledande företag inom automation och industriell IT med huvudkontor i
Salzburg, Österrike. Med mer än 30 års erfarenhet av övervakning och processtyrning inom industri och kritisk
infrastruktur tillhör vi den tekniska frontlinjen inom automation och industriell IT. Vi har blivit Microsoft Partner of
the Year två gånger inom SmartCity samt IoT och våra produkter används över hela världen inom industri,
fastighet, infrastruktur och FoU. COPA-DATA har ca 300 anställda i världen och med lokala dotterbolag runt om i
världen tillgodoser vi våra kunders behov av utbildning, stöd och support i införandeprocessen.
Till vårt kontor i Skandinavien söker vi nu en

Supporttekniker - Automation (k/m/o)
Landskrona (heltid)
Dina arbetsuppgifter
Som supporttekniker kommer du ha en nyckelroll tillsammans med andra tekniska specialister i Skandinavien och
Österrike. Vi vet att applikationssupport är en av våra framgångsfaktorer inom COPA-DATA och vi satsar stenhårt
på att hålla markandens högsta supportkvalitet för att säkerställa våra kunders framgång inom området
automation. Du kommer arbeta nära våra kunder och säljare med support av vår mjukvaruplattform, zenon.

Vi erbjuder
Vi erbjuder ett spännande jobb i teknikens framkant inom automatisering i ett bolag som expanderar och är
välkomnande. Du kommer att arbeta i ett litet dynamiskt företag med högt i tak där dina egna ambitioner sätter
gränser för vad du kan åstadkomma. Vi erbjuder ett omfattande utbildningspaket i Österrike inför start och
tillämpar principen om kontinuerligt lärande genom utbildning.

Dina egenskaper och kvalifikationer
För att lyckas tror vi att du har följande bakgrund och kvalifikationer









Visit us at:

Automationsutbildning och/eller praktisk erfarenhet av HMI/SCADA och PLC-system
Övergripande processkännedom inom industri och infrastruktur
God kunskap om industriella kommunikationsprotokoll
Mycket god kunskap inom datorer, operativsystem och nätverkskommunikation
Erfarenhet av databaser
Kunskap om skript i C#
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska
B-körkort

COPA-DATA Scandinavia AB
Johanneslundsvägen 2 · 194 61 Upplands Väsby · Sweden
tel: +46 (0) 841068130 · www.copadata.com

Egenskaper
Dina personliga egenskaper kommer vara avgörande för hur väl du kommer lyckas och trivas i företaget. Med rätt
inställning är COPA-DATA ett välkomnande företag med möjligheter till ett brett internationellt nätverk och
kontakter med både internationella kunder och parterners. Känner du igen dig i följande kommer du ha alla
förutsättningar för att trivas och utvecklas inom företaget:





Genuint intresse av automation, programmering och IoT
Nyfikenhet och intresserad av ett kontinuerligt lärande
Förmåga att samarbeta med kollegor och kunder
Sätter laget framför jaget och trivs med lagspel

Välkommen!
Vi kommer att fästa stor vikt vid dina personliga egenskaper och förmåga att fungera i teamet och mot våra
kunder.
Automationsbranschen är mansdominerad varför vi gärna ser kvinnliga sökande.
Tycker du att ovanstående matchar dina kunskaper och känns inspirerande tycker vi att du ska kontakta oss på
COPA-DATA på en gång. Urvalsprocessen kommer att ske löpande men sista ansökningsdag är 3 maj 2019.
Frågor besvaras av Olov Emås, 0766470420 eller olov.emas@copadata.com
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